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EmSAT MEMO  
 

01/06/2020 

Dear Parents, 

EmSAT (Emirates Standardized Test) is a curriculum-based high-risk test that will provide an important 

measure of academic achievement while students prepare for college enrollment and employment 

opportunities. It is a decision from the Ministry of Education for all Grade 12 Students of Emiratis and 

expatriates for participation in the EmSAT tests that provides students with valuable assessment on their 

knowledge and skills.  This may link them to scholarship opportunities and helps them choose the most 

appropriate college. We would like to inform you that the EmSAT is now open this month of June. 

 According to the following directives from the Ministry of Education, which states: 

• Provide the four compulsory subjects for all students who did not take the tests and two 

sessions to return the English and mathematics. 

• Opening of new centers for the convenience of students and parents. 

• Tight preventive and precautionary measures will be followed for students' safety. 

• The student must wear a mask and a glove before entering the test center. 

• The student's temperature and health condition will be measured in front of the thermal camera, 

and any student who will show symptoms similar to the symptoms of corona will be prevented 

from entering the test room. 

• The necessity to bring the national identity even if it has expired.  The digital ID will also be 

accepted. 

• It is strictly forbidden to accompany any family member to the testing center, and family 

members are not permitted in the waiting rooms. 

• Commitment to the social distance of two meters between the student and any person. 

• The student must leave the test center as soon as he/she finishes taking the test and will not be 

allowed to wait at the center. 

• The student must bring his own calculator in the mathematics and physics exam or use the 

machine that is in the system because the center will not provide it. 

• The student should try to reduce the holdings he/she attends to the center, and please satisfy the 

very basic procurement. 
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EmSAT sessions details: 

# Date Subject 

1 9th June English only 

2 10th June English only 

3 11th June English only 

4 13th June Math + Physics 

5 14th June Math + Physics 

6 15th June Math + Physics 

7 16th June Math + Physics 

8 17th June Math + Physics 

9 18th June Math + Physics 

10 30th June Arabic 

11 1st July Arabic 

12 2nd July Arabic 

13 4th July TBC 

14 5th July TBC 

15 6th July TBC 

16 7th July TBC 

17 8th July TBC 

 

So, we encourage all students to attend the EmSAT sessions accordingly if not taken yet. If you have 

any further questions, please feel free to cont5act our Head of Assessment Mr. Ali Abukasheef via email: 

hoa@alitqanamericanschool.com 

Yours sincerely, 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal 
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 EMSATاختبارات ال 
 

 

01/06/2020 

 

..عزاء.مور األاأل أولياء  

 

 

EmSAT  اختبار اإلمارات املوحد( هو اختبار قائم على املنهاج الدراس ي ويعتبر مقياًسا هاًما لإلنجاز األكاديمي(

. خضوع طالب الصف الثاني عشر اإلماراتيين 
ً
ليساعد الطالب على االلتحاق بالجامعة ويوفر لهم فرص عمل مستقبال

ارة التربية والتعليم. إن مشاركة الطالب في اختبار أساس ي وذلك ضمن قرار صادر عن وز  يعدواملغتربين لالمتحان 

EmSAT .سيسهل حصولهم على منح دراسية ، ويساعدهم على اختيار الكلية األنسب 

 

 بالتواريخ الخاصة باختبار اإلمارات القياس ي للعام األكاديمي الحالي 
ً
)االختبارات متاحة بشهر يونيو  نفيدكم علما

 : على تنص والتي والتعليم التربية وزارة من الواردة التالية التوجيهات وفقالحالي( 

 اإلنجليزية اللغة إلعادة وجلستين  االختبار يؤدوا لم الذين الطالب لجميع اإللزامية األربع املواد توفير •

 والرياضيات.

 . األمور  وأولياء الطالب لراحة جديدة مراكز فتح •

 . الطالب لسالمة مشددة رازيةواحت وقائية إجراءات اتباع سيتم •

 . االختبار مركز إلى دخوله قبل والقفاز الكمامة ارتداء الطالب على يجب •

 ألعراض مشابهة أعراض سيظهر طالب وأي الحرارية الكاميرا امام من ومروره الطالب حرارة قياس سيتم •

 . االختبار قاعة دخول  من سيمنع الكورونا

 . الرقمية الهوية قبول  سيتم كما . الصالحية منتهية لو حتى الوطنية الهوية إحضار ضرورة •

 قاعات في بالتواجد األسرة ألفراد يسمح وال االختبار ملركز األسرة افراد من أي  اصطحاب باتا منعا يمنع •

 االنتظار.

 شخص. أي  وبين الطالب بين مترين االجتماعي التباعد بمسافة االلتزام •

 املركز. في باالنتظار له يسمح ولن االختبار أداء من انتهائه فور  االختبار مركز مغادرة الطالب على •
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 في التي اآللة استخدام أو والفيزياء الرياضيات امتحان في الخاصة  الحاسبة آلته إحضار الطالب على يجب •

 . بتوفيرها يقوم لن املركز لن النظام

 جدا. األساسية باملقتيات االكتفاء ىويرج املركز إلى يحضرها التي املقتنيات تقليل محاولة الطالب على •

 :  الجلسات تواريخ •

 المادة التاريخ #

 اللغة اإلنجليزية  فقط  9يونيو 1

 اللغة اإلنجليزية  فقط  10يونيو 2

 اللغة اإلنجليزية  فقط  11يونيو 3

 الرياضيات+الفيزياء 13يونيو 4

 الرياضيات+الفيزياء 14يونيو 5

 الرياضيات+الفيزياء 15يونيو 6

 الرياضيات+الفيزياء 16يونيو 7

 الرياضيات+الفيزياء 17يونيو 8

 الرياضيات+الفيزياء 18يونيو 9

 اللغة العربية  30يونيو 10

 اللغة العربية  1يوليو 11

 اللغة العربية  2يوليو 12

 الحقا 4 يوليو  13

 الحقا 5 يوليو  14

 الحقا 6 يوليو  15

 الحقا 7 يوليو  16

 الحقا 8 يوليو  17

 
  حتى االمتحان هذا تمامإ عدم حال في وذلك أعاله املذكور  حسب متحانال ل تقدملل الطلبة جميع ندعو اولذ

ا
 ن.اال

 استفسار.  أي  وجود بحال االختبارات مسؤول كاشف أبو علي األستاذ مع التواصل الرجاء

hoa@alitqanamericanschool.com 

 

 

 والتقدير الشكر وافر بقبول  وتفضلوا

 

 مديرة املدرسة/

 جيسيكا غريفين  


